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FISA TEHNICA  
SCAUN DE DUS DIN ALUMINIU, CU MANERE JL736L  

  

  

Scaunul de dus din aluminiu, prevazut cu manere, este un dispozitiv ajutator pentru persoanele care 

dispun de o mobilitate redusa, fiind usor de folosit pentru a asigura toaleta zilnica.  

  

CARACTERISTICI ale scaunului de dus din 

aluminiu, cu manere:  
  

 Confectionat din aluminiu;  

 Picioarele au varfuri confectionnate din 

cauciuc, reducand riscul de alunecare;  

 Inaltime sezut: 35-46.5 cm (reglabil pe  

5 niveluri);  

 Inaltime totala: 71-81 cm (reglabil pe  

5 niveluri);  

 Adancime sezut: 45 cm;  

 Adancime totala: 51.5 cm;  

 Latime sezut: 41 cm;  

 Latime totala: 51 cm;  

 Greutate maxima utilizator: 112,5 kg.  
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COMPONENTE scaun de dus din aluminiu, cu manere:  
  

  

Fig. 1  

A = sezut;  

B, C = set picioare sprijin;  

D = suporti de sustinere a spatarului;  

E = Spatar.  

Fig. 2  

1, 2 = sunt marcate cele doua canale in care se vor plasa seturile de picioare. Pe spatele sezutului 

exista 5 piulite in care se vor insuruba suruburile de fixare a seturilor de picioare. Fig. 3  

Pe spatar sunt 4 piulite.  

  

  

MONTAJ scaun de dus din aluminiu, cu manere:  
  

 Montarea seturilor de picioare  

  

Setul B, in zona surubului central este aplatizat pe 

ambele parti, sus – jos, este setul care se va plasa 

intr-unul dintre canalele de montaj marcare 1 sau 2.  

Setul C este aplatizat doar sus, adica in partea care 

se va suprapune peste setul B in zona surubului 

central.  
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 Urmariti modul de asezare al picioarelor, 

cum se pun suruburile si saibele in vederea 

fixarii picioarelor de sezut.  

 Se pune setul de picioare B, peste el se 

aseaza setul C.  

 Suruburile din cele 4 colturi au saibe 

profilate care trebuie asezate conform 

detaliului de montaj din figura.  

 In final fixati spatarul prin cele 4 suruburi 

ramase.  

  

  

  

  

 Dupa ce ati verificat strangerile 

intoarceti scaunul in pozitie normala si il 

puteti utiliza.  

 Inaltimea scaunului se regleaza 

ajustand inaltimea fiecarui picior, cu 

ajutorul butoanelor si a gaurilor de reglaj.  

 Inainte de utilizare verificati cu 

atentie ca fiecare picior sa aiba aceeasi 

lungime.  

  

  

  

 Dupa ce ati fixat spatarul, manerele se fixeaza in suruburi pe picioarele scaunului.  
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